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छोटा मुलगा वियोवानी गरीब आवि

बेघर आहे.पि तो काहीतरी अद्भुत करू

शकतो. तो एखाद्या िादूगारा सारखी ‘ 

करामत’  करूशकतो.

सोरेंटोतल्या लोकाांना त्याच्या प्रवतभेचे

आश्चयय वाटते आवि लवकरच तो पूिय इटली

मधे्य रांगीत चेंडूचे इांद्रधनुष्य तयार

करण्यासाठी प्रवसद्ध होतो. िे मुलाांना आवि

मोठ्ाांना दोघाांना एकसारखे खुश करते. 

पि िस िशी वषे पुढे सरकतात,

वियोवानी म्हातारा होतो. आवि तो आपले

कौशल्य ववसरून िातो. आता तो एक

प्रवसद्ध कलाकार राहत नाही. तो परत एक

गरीब आवि बेघर होवून िेविासाठी भीक

मागतो.

मग एका विसमसच्या पूवय सांधे्यला

वियोवानी रां वगत चेंडूचे आपले इांद्रधनुष्य

परत वर उचलतो आवि मग अिून एक

चमत्कार होतो.
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सोरेंटोमधे्य वकतीतरी वषय पवहले ...



…एक छोटा मुलगा राहत होता, 

ज्याचे नाव वियोवानी होते, न त्याला आई

होती न वडील. तो िुने फाटके कपडे घालत

असे आवि घरोघर िाऊन पोळीची भीक

मागत असे आवि मग कोिाच्या दाराच्या

समोर िाऊन झोपत असे.

पि तो खुश होता, कारि तो

काहीतरी अद्भुत करु शकत होता.

तो िादूगरासारखा अनेक चेंडू हवेत

एकाचवेळी फेकून त्याांना पकडू शकत होता. 

तो ‘करामत’ करूशकत होता.

रोि तो वमस्टर बैविस्टा च्या

फळभािीच्या टपरीवर िात असे आवि

‘करामत’ करत असे.. 



तो वलांबू, सांत्री, सफरचांद आवि वाांगी हवेत

फेके आवि परत पकडत असे.

वियोवानीच्या करामती बघायला खूप गदी होत असे. 

आवि िेव्हा वियोवानीचा खेळ सांपे, तेव्हा गदी वमस्टर

बैविस्टा कडून भाड्या आवि फळां घेत असे. त्यानांतर वमस्टर

बैविस्टाची पत्नी, वियोवानीला एक वाडगां गरम सूप देत असे. 

ही एक खूप चाांगली व्यवस्था होती.



एक वदवस एक वफरती सकय स त्याच्या शहरात

आली. त्यात वियोवानीने अलेवचनो आवि कोल्बिनना ला

सुांदर कपड़े घालून नृत्य करताांना आवि गाताांना पावहलां.

"ओह," वियोवानी स्वतः ही म्हिाल, “मलाही

असेच िीवन पावहिे.”

म्हिून िेव्हा सकय स सांपली,तेव्हा वियोवानी सकय सच्या उस्तादाशी

बोलला.

“नाही,नाही,” उस्ताद म्हिाला. “मला तुझ्यासारखे सडक छाप

वभकारी मुलाांची गरि नाही. दुसरीकडे कुठे िाऊन भीक मग.”

“पि माझी खूप मदत होऊ शकते,” वियोवानीने ववनांती केली. “ 

मी सामान बाांधायला व सोडायला मदत करू शकतो. मी गाढवाांची

देखभाल करू शकतो. आवि, उस्ताद," वियोवानी ने पुढे िोडलां, “मी

िादूगारासारख्या “करामती ,िगवलांग “ही करू शकतो.”



“ वाईट नाही हे,”  “करामती” बवघतल्यावर उस्ताद

म्हिाला. “थोडे अिून प्रवशक्षिआवि सराव केल्यावर तू

अिून उत्तम करशील.! पि मी पैसे देिार नाही. झोपायला

िागा, इटली तल्या उत्तम खेळाडूांचा सहवास आवि

खाण्याच्या वेळी एक वाडगां भरून नुडल्स. बास एवढांच तुला

वमळेल.”

"ठीक आहे,आभारी आहे!” वियोवानी म्हिाला.

“िा, आपलां सामान घेवून ये. आम्ही एका तासात

इथून वनघिार आहोत,” उस्ताद म्हिाला.

मग वियोवानीने वमस्टरआवि वमसेस बॅविस्टा ला

अच्छा म्हटलां आवि सकय स मधे्य एक कलाकार झाला.



काही काळानांतर, उस्तादने त्याला एक पोशाख वदला

आवि वियोवानी गदीसमोर आपल्या करामती दाखवू लागला.

तो एका ववदूषकाच्या चेहऱ्याचा मुखवटा घालत असे

आवि नाटक सुरु होण्याआधी पडद्याच्या बाहेर येवून अवभवादन

करत असे. मग तो रांगीत वपशवी उघडून एक गावलचा टाकत

असे आविआपल्या करामती सुरु करत असे. 

सगळ्यात आधी तो हवेत बाांबूच्या दाांड्या फेकून

त्याांना पकडत असे. मग हवेत ताटल्या फेकत असे. 

आवि मग तो दाांड्यावर ताटल्या ठेवून त्या

सांतुवलत करत त्याांना वफरवत असे. मग तो तारेची ररांग

आवि पेटती मशाल हवेत फेकून पकडत असे.



शेवटी तो एक लाल चेंडू आवि एक नारांगी चेंडू फेकत

असे. मग एक वपवळा चेंडू .

मग एक वहरवा,वनळा आवि िाांभळा चेंडू फेकत असे. 

असे वाटे की हा िादुगार रांगीत चेंडूचे इांद्रधनुष्य तयार करत

आहे..

“आविआता स्वगायत सूयय! तो ओरडे. तो करामत

दाखवण्यासाठी एक चमकिारा, सोनेरी चेंडू उचले आवि

त्याला उांच खूप उांच, िोरात खूप िोरात फेकत असे. ते बघून

गदी एकदम उत्सावहत होत असे.



लवकरच वियोवानी खूप प्रवसद्ध झाला. आवि शेवटी त्याने सकय स

सोडली आविस्वतः शहरा शहरात िाऊन आपल्या करामती दाखवू

लागला. 

त्याने इटलीतल्या सवय शहराांत प्रवास केला, आवि अिूनही

त्याचा पोशाख खूप सुांदर होता. पि तरीही तो आपल्या चेहऱ्यावर

ववदुषकाचा मुखवटा घालत असे. 

एक दा त्याने डु्यकसाठी “करामती” केल्या.

मग त्याने एका रािकुमाराला आपल्या करामती दाखवल्या.

आवि तो नेहमी असेच करे.



पवहल्या दाांड्या, मग ताटल्या, मग तारेची ररांग आवि

पेटती मशाल.

शेवटी, तो रांगीत चेंडूचे इांद्रधनुष्य दाखवत असे.

“आविआता स्वगायत सूयय बघा! तो ओरडे,आवि सोनेरी

चेंडू उांच खूप उांच उदे्व आवि मग गदीत हसू पसरे. मग टाळ्या

वाित आवि ियियकार होई.



एक वदवस, दोन शहराच्या मधे्य होिाऱ्या

याते्रच्यावेळी वियोवानी एका झाडाच्या सावलीत पोळी

आवि पनीर खात होता. दोन साधू रस्त्यावरून

त्याच्याकडे आले.

“तू तुझे िेविआमच्या बरोबर वाटशील का? 

चाांगल्या ववदुषका,” त्याांनी ववचारलां.  “देवाचे पे्रम आवि

आमचे सांत फ्ाांवससच्या आशीवायदासाठी ?”

"बसा, वमत्राांनो ,” वियोवानी म्हिाला. 

“माझ्यािवळ खूप अन्न आहे.”

मग तीन लोकाांनी िेवि केलां. दोन्ही साधूांनी

वियोवानी ला साांवगतलां की कसे ते एका शहरातून

दुसऱ्या शहरात वफरतात.  िेविासाठी ते वभक्षा मागतात

आवि परमेिराच्या पे्रम आविआनांदाच्या सांदेशाचा

प्रसार करतात. 

“आमचे सांस्थापक, सांत फ्ाांवसस, म्हितात की

प्रते्यकिि देवाचा मवहमा गीत गातात. एवढांच नाहीतर

आपली करामत सुद्धा पूिेसारखीच आहे,” साधुांपैकी

एकिि म्हिाला. 

“आपल्यासारख्या लोकाांसाठी हे ठीक आहे, पि

मी तर केवळ लोकाांना हसवण्यासाठी आवि टाळ्या

वािवण्यासाठी माझ्या करामती दाखवतो.” वियोवानी

म्हिाला.

“गोष्ट तीच आहे,” साधू म्हिाले.  िर तू

लोकाांना आनांद देतो, तर तू देवाची पि पूिा

करतो.”

“िर तुम्ही म्हितआहात तर असेल!” 

वियोवानी हसत म्हिाला. “पि आता मला

पुढच्या शहरासाठी वनघावां लागेल, अच्छा

भावाांनो तुम्हाांला शुभेच्छा.



आवि मग वियोवानी विथां गेला, हवेत

त्याच्या िादूची प्रवसद्धी पसरली आवि त्याच्या

बाटल्या आवि अांगठ्ा आवि मशालीनी हवेत

आपली कमाल दाखवली. आवि नेहमी तो शेवटी

लोकाांना रांगीत चेंडूचे इांद्रधनुष्य आविस्वगायतला सूयय

दाखवत असे. 

आवि वियोवानी विथां िाई, गदीच्या

चेहऱ्यावर हसू येई, आवि हसू आवि

ियियकाराचा आवाि शहरात गुांित असे. 



अशा प्रकारे खूप वषे वनघून गेली.

आता वियोवानी म्हातारा झाला होता आवि

त्याच्यासाठी कठीि काळ होता.

लोकआता त्याचा काययक्रम बघायला थाांबत नसत. 

“ तो एक िुना ववदूषक आहे, िो वसू्त हवेत फेकून

झेलतो. आपि सगळ्याांनी ते आधी पावहलां आहे,” लोक

म्हित.

त्यामुळे वियोवानी दुः खी होत असे. मग एक

वदवस िेव्हा त्याने करामती दाखवल्या, फक्त

‘स्वगायतला सूयय ‘दाखवला नाही. आवि रांगीत चेंडूचे

इांद्रधनुष्य तर वबघडून गेले आवि मग त्याच्या चारी

बािूला उभी असिाऱ्या गदीने त्याची चेष्टा करायला

सुरुवात केली. 

आता लोक खुश नव्हते.

मग गदीने एक भयानककाम केलां. त्याांनी

वियोवानीवर भाज्या आवि दगड फेकले. मग त्याला

आपला िीव वाचवण्यासाठी पळावे लागले.  



एका नाल्यािवळ, वियोवानीने आपल्या

ववदुषकाचा मुखवटा उतरवून टाकला. त्याने

आपल्या दाांड्या, ताटल्या आवि रांगीत चेंडू

लपवून ठेवले. त्याने आपला पोषाख काढून

टाकला, आवि मग त्याने नेहमीसाठी आपली

िादुगरी सोडून वदली.

त्याच्यािवळ िो थोड़ा पैसा होता तो लवकरच

सांपला. मग त्याचे कपडे फाटले आवि त्याने खाण्यासाठी

भीक मावगतली आवि लोकाांच्या दरवाज्यावर झोपला, िसे

तो लहानपिी करत असे..

“आता आपल्या घरी िाण्याची वेळआली आहे,” 

म्हाताऱ्याने थकून म्हटलां. आवि तो परत सोरेटला परतला.



ज्या वदवशी तो सोरेंटोला परत आला, ती थांडीची रात्र

होती.  

िोरात वारां वाहत होतां, आवि बफायचा पाऊस होत

होता.

तो वलवटल ब्रदसय चचयकडे गेला.

पि वतथां ्खडकीत अांधार होता.

ओलां आवि थांड, म्हातारा वियोवानी चचयमधे्य घुसला

आवि एका कोपऱ्यात िावून झोपला. लवकरच त्याला झोप

लागली.



सकाळच्या सांगीत ऐकून त्याला िाग आली. चचय,

मेिबत्तीच्या प्रकाशात झगमगत होते आवि लोक गािां

गात होते, "ग्लोररया! ग्लोररया!'

एवढी सुांदरता बघून वियोवानीला आपल्या

डोळ्याांवर वविास बसला नाही. पुिारी, बवहिी आवि

नगरवावसयाांची एक मोठी वमरविूकआवि प्रते्यकाकडे

एक सुांदर भेटवसू्त होती.ते चचय कडे येत होते.  

त्याांनी आपआपल्या भेटी एक स्त्री आवि वतचा

मुलगा याांच्या मूती समोर ठेवल्या.

“हे सगळां काय आहे? िवळ उभ्या असिाऱ्या एका

मवहलेला वियोवानीने ववचारले.

“आिोबा तुम्हाांला मावहत नाही का-आि पववत्र

मुलगा येशूचा िन्मवदवस आहे.” मवहला म्हिाली. “म्हिून

तर त्या भेटवसू्तांची वमरविूक वनघाली आहे.”



गीत सांपे पयंत वियोवानी ववस्मयाने बघत

रावहला. मग हळू-हळू चचय ररकामे झाले आवि ती स्त्री

आवि मुल याांच्या चारी बािूला चमकिाऱ्या मेिबत्या

सोडल्या तर सगळीकडे अांधार पसरलेला होता. 

वियोवानी मूतीच्या िवळआला. आईच्या

कुशीतला मुलगा त्याला खूप गांभीर आवि कठोर वाटत

होता. 



“हे, ्स्त्रये " वियोवानी म्हिाला. “िर

माझ्यािवळ सुद्धा मुलाला देण्यासाठी काही

असतां. इतक्या सुांदर भेटी देवूनही तुमचा मुलगा

खूप दुः खी आवि उदास वदसत आहे. पि थाांबा

– मला लोकाांना हसवता येते.”

मग वियोवानीने आपली वपशवी उघडली आवि

आपला िुना पोषाख काढला.त्याने आपला ववदुषकाचा

मुखवटा घातला, छोटा गावलचा टाकला आवि मगआपल्या

करामती दाखवू लागला.

सगळ्यात आधी दाांड्या,मग ताटल्या. त्यानांतर

ताटल्या दाांड्यावर वफरवले आवि मग बाटल्या आवि ररांगा. 



दरवािा बांद करण्यासाठी आत येिाऱ्या ब्रदर

सेक्स्टनने वियोवानीला करामती दाखवताांना पावहलां. 

ब्रदर सेक्स्टन एकदम भयभीत झाला.

"फादर," तो ओरडला,आवि मग मुख्य पुिाऱ्याला

बोलवण्यासाठी तो पळाला.

"अधमय होत आहे, लवकर चला!”

पि वियोवानीने न ब्रदर सेक्स्टनचा आवाि

ऐकला आवि न त्याला पावहलां.

“आविआता,” मुलाकडे हसत बघत वियोवानी

म्हिाला.

“आधी लाल चेंडू, मग नारांगी.”



“मग वपवळा.”

“आवि वहरवा, वनळा आवि िाांभळा .”

सगळे चेंडू हवेत आता इांद्रधनुष्यसारखे वदसत होते. 

आवि शेवटी , वियोवानी ओरडला, “स्वगायत सूयय!” सोनेरी

चेंडू वर चारी बािूला,उांच खूप उांच उडाला. 

वियोवानीने पूिय िीवनभर एवढ्या चतुराईने करामत केली नव्हती.

उांच, खूप उांचीवर, वेगात अिून वेगात. हवेत रांग भरले

गेले. ते दृश्य एकदम भव्य वदसत होते.

वियोवानी चे ह््रदय धडकू लागले.

“हे तुझ्यासाठी आहे, बाळा!” तो आनांदाने ओरडला. 



तेव्हा अचानक त्याचे म्हातारे शरीर थाांबले. 

आवि वियोवानीचे मृत शरीर फरशीवर पडले.



मुख्य पुिारी आवि ब्रदर सेक्सटन पळत

आतआले. म्हातारा वियोवानीच्या िवळ िाऊन

वाकून पाहत मुख्य पुिारी म्हिाले, “बघ तो गरीब

ववदुषक आता मेला आहे. त्याच्या आत्म्याला शाांती

वमळो.”

पि ब्रदर सेक्सटन मागे सरकला आवि

त्याने ती स्त्री आवि वतच्या पववत्र मुलाच्या

मूतीकडे बवघतले. ते दृश्य बघून त्याांने आ

वासलेला तसाच रावहला. "अहो फादर," तो

इशारा करत म्हिाला. "फादर, ज़रा वतकडे

बघा!”



मुलगा हसत होता, आवि त्याच्या हातात सोनेरी चेंडू होता.

समाप्त


